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DIE REKENAAR MET DIE ‘GELUK’-KNOPPIE 

BYK:  GELUID VAN OEFENFIETS IN SLAAPKAMER, BLY AS  

                       AGTERGROND TYDENS DIALOOG  

1. PETRA: (SWAAR ASEMHALING TERWYL SY TRAP) Nog net twee minute. 

(POUSE) 

2. MARNUS: (NOG DEUR DIE SLAAP)  Hemel vrou, dis vyf uur in die nag. 

BYK: BED KRAAK   

3. PETRA: (UITASEM)  ‘n Dag het net soveel ure, Marnus. 

4. MARNUS: Hoe lank trap jy nou al daai dêm fiets?! Wat jaag jou? 

5. PETRA: Ek moet voor sewe op kantoor wees. Die Aggenbach saak kom vandag 

voor. 

6. MARNUS: Kan jy dan net sagter kreun. Ek wil nog slaap. 

7. PETRA: (SNEDIG EFFENS WEG)  Ons is nie almal onderwysers wat hul 

lewens kan om-slaap nie. 

8. MARNUS: En ook nie werk-verslaafdes wat nie tyd vir hul mans en gesinne het 

nie. Magtag, Petra, Dis skoolvakansie en jy het jou eie praktyk.  Jy’s jou 

eie baas. Ek het gedink ons kon dalk vir ‘n paar dae wegbreek 

Drakensberge toe. Jou sus kan na Ouma kyk en ons twee kan... 
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1. PETRA: Vir jou is die lewe een lang vakansie, Marnus. Pleks dat jy die tyd 

gebruik om jou boek klaar te skryf. Maar jy wil eerder gaan leeglê êrens 

tussen niks en nêrens. 

2. MARNUS: (SPEELS)  Goeie titel vir my boek: ‘Êrens tussen niks en nêrens’. 

3. PETRA: Stop dit! Jy maak alewig grappies wanneer die gesprek ernstig raak. 

4. MARNUS: Ek het net gedink... 

5. PETRA: Dis al wat jy doen: dink en droom, planne maak, maar niks kom ooit 

daarvan nie, terwyl jou lewe by jou verbygaan! 

BYK. OEFENFIETSGELUID STAAK 

6. PETRA: So ja, dis al oefening waarvoor ek vandag tyd het. Marnus, jy’s al vyf en 

veertig en nog steeds net departementshoof.  Het jy  geen ambisie nie? 

7. MARNUS: Daar gaan ons alweer! Los my uit! Ek doen waarvan ek hou. Ek gee 

betekenis aan kinders se lewens. Dit is my ambisie. Ek kies dit bo ‘n 

lewe wat deur hofprosedures en ‘n rekenaar bepaal word.  Ek is 

gelukkig nes ek is. 

8. PETRA: Net jammer ‘n mens kan nie geluk op jou brood smeer nie. Ek gaan 

stort. (BEWEEG WEG)  Hoe lank probeer jy nou al daai boek skryf?  

(BYTEND) Tien jaar, of is dit langer... 

9. MARNUS: ( ‘N KREUN VAN FRUSTRASIE)  Een dag is eendag.  

DOOF UIT 
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BYK KOMBUISKLANKE, OLIE WAT SIS  

1.HANNO: Ek sien Pa bak weer eiers vir ontbyt. Cool! 

2. MARNUS: Ja. Môre, Hanno. Lekker geslaap? 

3. HANNO: Maar soos altyd. Waar is Ma as Pa  alweer ontbyt maak? 

4. MARNUS: Al half sewe uit, kantoor toe. Glo ‘n belangrike hofsaak vandag. 

5. HANNO: Whatever. Ek sien Pa braai weer van daai kaasworsies met die baie 

vet. Seker omdat Ma nie hier is nie! 

6. MARNUS: (SPEELS) Sjt!  Sy’t dalk mikrofone in die huis versteek. (LAG) Hiers jou 

bord.  

BYK: EETKLANKE.   

7. HANNO: Thanks, Pa.  Is julle nog lief vir mekaar? 

8. MARNUS: Ek wonder waar bly Ouma. Hanno, wil jy nie gou gaan kyk of sy okei is 

nie? 

9. HANNO: Ek het op pad kombuis toe gecheck. Sy pak weer als in haar kaste reg 

en vou goed op, soos gewoonlik. 

10.MARNUS:  Ai, Alzheimers is ‘n nare siekte.  

11.HANNO: Ja, dis sad. En tog is Ouma op ‘n weird manier gelukkig.  

(EETKLANKE)  Is júlle gelukkig -  jy en Ma? 

12.MARNUS:  Jy vra ‘n moeilike vraag... 
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1. HANNO: Dis straight forward. Is julle of is julle nie? Want as julle nie is nie... 

2. MARNUS: Ja ons is. In beginsel. 

3. HANNO: In beginsel? Wat’s dit veronderstel om te beteken? 

4. MARNUS: Hanno, ek en jou ma is soos twee pole. Ons verskil so baie oor dinge. 

Dit maak dit soms baie moeilik. Nog ‘n roosterbroodjie?  Jou Ma is - en 

ek maak haar nie sleg nie, sy’s ‘n goeie mens – jou ma is, hoe sal ek 

sê, vinnig van geaardheid. 

5. HANNO: Vinnig om te judge en fout te vind, ja. Maar Pa is meer laid back. Pa het 

nie hangups oor my hare of my tattoo nie, maar Ma! Ouch! 

6. MARNUS: Ja, geaardheidsverskille - dis ‘n resep vir moeilikheid. Maar genoeg 

daarvan. Wanneer Selina opdaag om na Ouma te kyk, kan ek en jy 

miskien gaan visvang? 

7. HANNO: Maar wat van Pa se boek? Ek dog Pa het gesê hierdie vakansie... 

8. MARNUS: Dit kan wag tot vanmiddag. Ek dink dis nou eers gesinstyd. 

9. HANNO: Dis reg met my.  

10.MARNUS:  Kom ons sit gou die borde op die wasbak dan gaan pak ons die ou 

hengel-goedjies... Vandag gaan ons ‘n paar grotes inkatrol... 

BYK:  SKOTTELGOEDKLANKE 

DOOF UIT 
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BYK: KANTOORKLANKE 

1.FRANK: Mevrou die suksesvolle prokureur, u is besonder stil vanmôre...? 

2. PETRA: ‘Skuus, man, Frank. Ek weet ek moenie my huislike probleme kantoor 

toe dra nie... 

3. FRANK: Marnus? 

4. PETRA: Ja. Dinge is maar ... stram tussen ons die afgelope tyd. Het jy die 

uitsettingsbevel van die sekretaresse gekry? 

5. FRANK: Jip. Ek is mos darem al lank genoeg ‘n balju. Ek is oorgehaal om my 

werk te gaan doen: om slapgat sukkelaars ‘n ou lewenslessie te gaan 

leer. Hy wat nie werk nie, mag nie eet nie... Ek tjek net gou of als hier 

is.( PAPIERE RITSEL)  Jy sê dinge is stram? 

6. PETRA: Sy ... doelloosheid begin my nou grensloos irriteer. Dood tevrede om 

maar aan te karring. En dan beskuldig hy my daarvan dat ek sukses-

behep is. Ambisie-bedonnerd, sê hy. Verskoon die woord. 

7. FRANK: Jy kry sulke mense. Bereik self niks in die lewe nie, en dan gun hulle dit 

ook nie vir ander nie. Hoekom los jy hom nie, Petra? 

8. PETRA: Dis nie so maklik nie. Daar’s Hanno om aan te dink. Hy’s nou in graad 

elf. St Patrick’s gee leerders nie sommer ‘n tweede kans nie. As hy 

swak vaar omdat ons skei, sal dit ‘n finansiële ramp wees. (VINNIG)  

En natuurlik op ander terreine ook. 
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1. FRANK: Jy weet jy kan altyd op my skouer kom huil. Ons twee verstaan mekaar. 

Ek sal jou al die ruimte gee wat jy nodig het om ... 

2. PETRA: Moenie weer begin nie. Ons het destyds die ding betyds gekeer. Kom 

ons hou dit so. 

3. FRANK: Okei, okei. Ek sê maar net ek sal altyd daar wees vir jou. 

4. PETRA: Dankie, Frank, maar dit sal nie nodig wees nie. Dis ‘n sterk meisie, dié. 

Ek sal oorleef. Toe toe, Meneer die balju, weg is jy. Ek moet nog ‘n 

laaste paar dinge doen voor ek hof toe gaan. 

5. FRANK: Tot later! En sterkte. 

BYK: DOOF IN NA WIEGSTOEL SE GELUID 

6. OUMA: (SING-NEURIE)  ‘As hy weer kom, as hy weer kom, kom haal hy  

sy pêrels...’ Nou waar’s daai pienk papiertjie ...? (PAPIER RITSEL) O, 

hier’s dit. Nou wie sou dit so gekreukel het?  (SING-NEURIE) ‘Al die 

kindergesiggies, soos die sterre se liggies...’ 

7. HANNO: (EFFENS WEG, BEWEEG NADER) Thanks Pa, dit was great, al het 

ons niks gevang nie. O, haai Ouma. 

8. MARNUS: Ouma sit so lekker in die son. Wat het ouma heel oggend gedoen? 

9. OUMA: My goed gesoek, wat anders?   Iemand steel my klere, sê ek jou. 

10. HANNO:  Nou wie sal so iets doen, Ouma?  
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1. OUMA: Ek weet nie, maar ek hou julle dop, hoor julle my? 

2. MARNUS: Reg so, Ouma. (LAG) Ons sal in ons spoor trap. (POUSE)   Hanno, sal 

jy gou die hoeke en stokke en goed sorteer? Asseblief, ou Seun. 

3. HANNO: Sommer hier op die TV kamer se mat? 

4. MARNUS: (SPEELS)  Ek sien nie jou Ma hier iewers nie, sien jy? 

BYK: GELUIDE VAN VISGEREI WAT GEPAK WORD 

5. HANNO: Pa is die baas... as die kat weg is! Waar moet dié gut kom? 

6. MARNUS: Hier. Dankie. Wag laat ek aan my boek begin werk, voor die Samjoor 

my weer aantree. 

7. HANNO: Waaroor skryf Pa? 

8. MARNUS: Wel, ek het nog nie eintlik begin skryf nie, maar ek het al baie idees 

opgeteken. 

9. OUMA: Ek hou van teken. My oorle Pa het altoos gesê ek is baie kunstig. Sou 

so graag ‘n kunstenaar wou geword het. 

10. HANNO: En Pa loop al hoe lank met die idees? 

11.MARNUS:  Wel, tien jaar. Maar dinge vorder... 

12. OUMA: Of ‘n sanger. Maar my troue met Johannes het ‘n stokkie daarvoor 

gesteek. Ag nou ja... 

13. HANNO: Waaroor gaan dit? 



9 
 

1. OUMA: Nie dat ek kla nie. Net ondankbare mense kla... 

2. MARNUS: Dis die storie van twee mans wat op ‘n verlate pad op ‘n geheimsinnige 

ryloper afkom... 

DOOF STADIG UIT 

BYK:  SLEUTELBORDKLANKE AS AGTERGROND 

3. MARNUS:     ‘Dit was besonder mistig, daardie aand. Die maan het net plek-plek 

sy stroewe gesig gewys. (POUSE) Daar het ‘n muwwe reuk in die lug gehang. Dit 

was asof... asof...’  Ag, nee, dit klink soos ‘n graad ses opstel.  D-e-l-e-t-e. 

BYK:  KLANKE VAN REKENAAR WAT DELETE  

BYK:  DEUR GAAN OOP 

4. PETRA: Ek sien jy skryf. Uiteindelik. 

5. MARNUS: Jip. Hoe was jou dag? 

6. PETRA: Vol, soos gewoonlik. Hoe ver is jy geskryf? 

7. MARNUS: Ek vorder goed. 

8. PETRA: Hoe klink dit? Kan ek lees? 

9. MARNUS: Liefs nie. Ek... moet nog skaaf ...daaraan. 

10. PETRA: (SNUF IN DIE NEUS)  Wys my wat jy geskryf het! 

11.MARNUS:  Liewer nie... 
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1. PETRA: Jy’t niks om te wys nie, né? Gmf! Soos gewoonlik. Wat het jy die 

heeldag gedoen?! 

2. MARNUS: Ek en Hanno het gaan ... visvang. Pa en seun tyd. 

3. PETRA: (DRIFTIG)  Pa-en-seun-tyd se voet! Soos gewoonlik soek jy enige 

verskoning om nie te werk nie. Ek is nou net mooi siek en sat daarvoor. 

4. MARNUS: (KAP TERUG)  En jy? Wanneer laas het jy iets saam met Hanno 

gedoen? Of met my?! Om saam met ons kind tyd te spandeer, maak 

my gelukkig, én vir hom. Iets waarvan jy niks verstaan nie. 

5. PETRA: Jy oordryf nou, soos gewoonlik. Naweke maak ek tyd vir die gesin. 

6. MARNUS: ‘n Ou uurtjie hier en ‘n paar minute daar. En tussen-in of op die 

rekenaar of op jou sel! Ek praat van kwaliteit tyd. Partykeer voel dit vir 

my jou rekenaar is vir jou belangriker as ons.  

7. PETRA: Tyd is geld. En as ek nie werk soos ek werk nie, het ons nie geld vir 

alles wat ons nodig het nie. Ek sloof my af vir hierdie gesin. 

8. MARNUS: (SAGTER TOON) Is dit vir jou lekker om so ... hard te werk? 

9. PETRA: Ek doen dit vir julle. 

10.MARNUS:  Maar is dit vir jou lekker?  

11. PETRA: Daar’s net soveel ure in die dag. Ek wil dit benut... 

12.MARNUS:  Maar maak dit jou gelukkig? 
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1. PETRA: Ek lei ‘n vol lewe. 

2. MARNUS: Maar is jy diep hier binne gelukkig? 

3. PETRA: Geluk is nie genoeg nie.  Nie vir my nie. Jý kry jou geluk by jou pêlle, jy 

kyk rugby, tot vervelens toe. Jou geluk kom van lekker dinge doen. Die 

wêreld kan om jou vergaan, maar Marnus du Plessis bly glimlag, kop in 

die wolke. Jy leef in fluffland, Marnus. Maar ek is nie so nie. 

4. MARNUS: Ons praat nie nou oor my nie. Ek wil jou gelukkig sien. Is jy ge... 

5. PETRA: Ja, Marnus, ek is gelukkig. Ek kry my geluk deur produktief te wees. 

Sukses maak my gelukkig.  

6. MARNUS: Petra, ek dink nie die lewe werk so nie. Mense maak gelukkig, nie werk 

nie. Die rekenaar het nie ‘n ‘geluk’ knoppie nie.  

7. PETRA: Of jy nou daarmee saamstem of nie: my werk, of soos jy dit wil sien, my 

rekenaar, gee betekenis aan my lewe. 

8. MARNUS: Sjoe, dis ‘n mondvol. Maar wat van Hanno, en Ouma? En ek? Waar 

pas ons in by jou prentjie van geluk? 

9. PETRA: Natuurlik is julle belangrik. Maar verstaan, as ek nie werk nie, nie besig 

is nie... nee los dit liewer. 

10.MARNUS:  Ek sal nie verder karring nie. Net een vraag: as werk - sukses - jou 

gelukkig maak, wat gebeur die dag as jy nie meer kan werk nie, om 

watter rede ook al? Waar gaan jou geluk dan vandaan kom? 
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1. PETRA: En ek wens dat jy sal ophou om jou geluk in pienk wolkies ... 

BYK: SELFOON LUI 

2. PETRA:  Petra du Plessis… Goeie dag, Mnr Eksteen… (FLUISTER AAN 

MARNUS)  dis die skoolhoof… Wat!? ... Is u seker?  Ek bedoel…  

3. MARNUS: Wat is dit?  Is daar fout? 

4. PETRA:  Ek is vreeslik jammer, Meneer.  Dis onmoontlik!  Is u absoluut seker?   

Kan ek u so gou moontlik daaroor  kom spreek?  Ek wil die bewyse 

onder oë kry... Moreoggend elf uur...  Sien u dan ... Totsiens. 

5. MARNUS: (DRINGEND) Wat gaan aan?  Is Hanno in die moeilikheid? 

6. PETRA: Ons kind het gekul in die eksamen!  Ek sal dit nooit oorleef nie! 

7. MARNUS: Gekul?  Soos in verneuk? 

8. PETRA: Hoe kon hy? Wat het hom besiel? 

9. MARNUS: Dalk in daar ‘n logiese verduideliking.  Of dis net ‘n misverstand. 

10. PETRA: Hou op om vir jou kind verskoning te soek! 

11.MARNUS:  Ek sê maar net: kom ons wag tot ons al die feite het vóór ons... 

12. PETRA: Ek is so teleurgesteld in Hanno. Wat het ek verkeerd gedoen dat ek so 

gestraf word... 

13.MARNUS: Hier’s hy nou. 
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1. HANNO: (BEWEEG NADER) Ek hoor julle praat van my. 

2. PETRA: Sit! 

3. HANNO: Wat gaan aan? 

4. MARNUS: Seun, daar’s ‘n probleem by die skool... 

5. PETRA: Jy was oneerlik in die eksamen!   

6. MARNUS: Stadig nou, Vrou. 

7. PETRA: Jy het bedrog gepleeg met ‘n vraestel! 

8. HANNO: Dit klink erger as wat dit was . No big deal. 

9. PETRA: Dit ìs ‘n big deal! My kind is ‘n bedrieër.  

10.MARNUS:  Vrou, moenie dit so noem nie. 

11. PETRA: Petra du Plessis, gesiene prokureur, se kind is ‘n krimineel! 

12. HANNO: Ek... ek... 

13. PETRA:  Hoekom?  Sê my net: hoekom? Na alles wat ek vir jou doen en 

opoffer?! Is dit hoe jy my terugbetaal? 

14.MARNUS:  Petra, dit gaan nie hier oor jou nie.  Hanno, vertel ons wat gebeur het. 

15. HANNO: Daar’s eintlik niks om te vertel nie.  En julle sal my buitendien nie glo 

nie. 

16. PETRA: Probeer my... ons. 
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1. HANNO: Wel, daar was die een Wiskunde stelling wat ek tydelik vergeet het, toe 

val my oog per ongeluk op Brett se antwoordstel. 

2. PETRA: En ek is veronderstel om dit te sluk!? 

3. HANNO: Ek het gesê julle gaan my nie glo nie. 

4. PETRA: Ek moes toutjies trek om jou in daardie prestige skool te kry, en nou 

gooi jy dit alles weg. Ek is sommer lus en vat jou uit die skool en laat jou 

hande... 

5. MARNUS: Hanno, gee vir my en jou ma ‘n kans om die saak te bespreek.  Ons sal 

jou roep. 

6. HANNO: Ek is jammer, Ma. 

7. PETRA: Ek is nog nie klaar met jou nie. 

8. MARNUS: Petra, kom ons bespreek die saak rustig voor ons... 

9. PETRA: Wat is daar te bespreek? Ons kind is ‘n... 

10.MARNUS:  Hanno, Pa roep jou bietjie later. 

11. HANNO:       (BEWEEG WEG) Goed, ek gaan. 

12.MARNUS:  Petra, ons kind het ‘n fout gemaak ... 

13. PETRA: Moet nou net nie wat hy gedoen het probeer wegpraat nie! 

14.MARNUS:  Nee, glad nie. Dis net... kyk, ons kind was nog altyd ‘n goeie, eerlike, 

normale kind. Wat sou oor hom gekom het? Wat het hom sover gedryf? 



15 
 

1. PETRA: Ek is lus en gaan hom te lyf. 

2. MARNUS: Kom ons praat môre met hom. Ons is albei nou te ontsteld en gaan dalk 

goed sê waaroor ons later spyt gaan wees. 

3. PETRA: Praat jy gerus met hom. Op die oomblik wil ek hom nie voor my sien 

nie.  Ek gaan kyk of Ma iets nodig het. 

DOOF UIT 

BYK: WATER KABBEL EN ANDER DAM-GELUIDE 

4. MARNUS: Hanno, hou jy die stok vas terwyl ek die aas aansit. 

5. HANNO: Dankie dat Pa nie ook baklei en judge nie. 

6. MARNUS: Nie dat ek goedkeur wat gebeur het nie.  (STEUN) So ja, dit behoort 

enige onwillige ou vissie tot aksie aan te spoor. Wat is daar om te 

veroordeel?  Jy kan maar ingooi. 

7. HANNO: Maak so. 

BYK:            GELUID VAN KATROL WAT ROL EN SINKER WAT DIE WATER 

TREF 

8. HANNO: Ma kyk na my of ek ... vrot vis is, Pa weet. 

9. MARNUS: Is jy? 

10. HANNO: Is ek wat? 

11.MARNUS:  Vrot vis? 
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1. HANNO: Hoe bedoel Pa? 

2. MARNUS: Het jy afgekyk? Het jy gecheat? 

3. HANNO: (POUSE) (MAAK  KEEL SKOON)  (SAG)  Ja, Pa. 

4. MARNUS:  (MET EMPATIE) Hoekom? Wat het jou daartoe gebring om so iets 

slegs te doen? 

5. HANNO: Ek weet nie eintlik nie.   

6. MARNUS: Ek dink tog jy weet. Probeer vir Pa verduidelik. Ek sal oopkop luister.  

7. HANNO: Ek wil nie die skuld op iemand anders pak nie, Pa. Dis ek wat dit 

gedoen het en ek voel terrible daaroor. 

8. MARNUS: Maar... 

9. HANNO: Ek weet dis ‘n flou verskoning, maar ek voel die hele tyd asof ek nie 

goed genoeg is nie. 

10. MARNUS:  In jou eie oë? 

11. HANNO: Dit ook. Maar in Ma se oë. Maak nie saak hoe goed ek doen nie, dis 

asof Ma nooit tevrede is nie. 

12.MARNUS:  Ek dink ons het ‘n byt! 

BYK:  EFFENSE WATERPLAS EN RONDGESKUIF VAN GEREI 

13. HANNO: Moet ek inkatrol?  
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1. MARNUS: Weg is hy!  Dit was net ‘n knibbel. Ons moet net geduldig wees. 

2. HANNO: Dan wag ons maar. 

3. MARNUS: En dis hoekom jy dit gedoen het...? 

4. HANNO: Ek wou vir Ma trots maak op my. 

5. MARNUS: Sy ís trots, óns is trots op jou. 

6. HANNO: Eenkeer, net eenkeer wou ek hê Ma moes na my kyk met happiness in 

haar oë. 

7. MARNUS: En jy’t gedink hoë Wiskunde punte sou die happiness in haar oë sit? 

8. HANNO: Ja, Pa. (RAAK BEWOË) En nou het als in my gesig opgeblaas en gaan 

Ma nog meer teleurgesteld in my wees. 

9. MARNUS: My arme kind. Kom hier. 

10. HANNO: Ek is so jammer, Pa. 

11.MARNUS:  Hanno, ek en Ma is baie lief vir jou. En sy druk jou omdat sy glo dis in 

jou belang.  Sy het groot drome vir jou. 

12. HANNO: Maar wat van mý drome, Pa? 

13. MARNUS: Wat is jou drome? 

14. HANNO: Ek wil ‘n sjef word, soos Pa weet. Ek wil eerder Gasvryheid as 

Wiskunde neem. Wiskunde suck.  Maar Ma wil niks weet nie. Haar 

drome is nie my drome nie, Pa! 
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1. MARNUS: As jy ernstig daaroor is, sal ek met Ma praat. 

2. HANNO: Thanks, Pa. 

3. MARNUS: Kom ons pak op. Die visse is nie vandag honger genoeg nie.  Bring die 

trommel. 

BYK: OPPAK VAN GEREI 

4. HANNO: Wat gaan nou van my word, Pa? 

5. MARNUS: Wat jy gedoen het, is baie sleg. Ek en Ma praat môre-oggend met die 

skoolhoof en vakhoof. Ons moet maar net hoop en bid.  (BEGIN 

UITDOOF)  Vat daardie kant. Dan dra ons dit kar toe. 

BYK:  DRA-GELUIDE.  DOOF UIT 

BYK:  DOOF TV PROGRAM IN 

6. PETRA: Hanno, sit asb die TV sagter. Ek wil met jou praat. 

7. HANNO: As Ma so sê. 

BYK:  DOOF TV KLANK 

8. PETRA: Ek weet nie wat jy en jou Pa alles gepraat het nie, maar ek wil net vir 

jou sê ek is baie teleurgesteld in jou. 

9. HANNO: Ek weet Ma, en ek is jammer. 

10. PETRA: En moenie dink jy gaan die skuld op my pak nie. 
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1. HANNO: Nee, Ma. Dit was ek wat stupid was. Ek wou net so graag... 

2. OUMA: (BEWEEG NADER) Môre, Johannes.  Kom groet jy dan nie jou  

                      verloofde nie? 

3. HANNO: Ouma? 

4. OUMA: Hoe lyk dinge op die lande? 

5. HANNO: Ouma, dis ek, Hanno. 

6. PETRA: (EFFENS WEG) Ouma se koppie raas weer vandag. 

7. OUMA: Johannes, dis nog net drie maande voor ons troue.  Ek is so 

opgewonde. 

8. PETRA: (ONDERLANGS AAN HANNO)  Speel maar saam, Hanno.  

9. OUMA: Ek wil net weer sê ek is nie kwaad oor dat ek my sangloopbaan sal 

moet prysgee om boervrou te word nie. Ek doen dit vir jou, Johannes. 

10. HANNO: Wou Ouma ‘n sanger geword het...? 

11. OUMA: Nie kwaad nie, net bietjie teleurgesteld.  Maar ‘n vrou moet by haar 

man staan deur dik en dun, sê ek altyd. 

12. PETRA: Is Ma lus vir ‘n ou teetjie? 

13. OUMA: Johannes, wie’s dié vrou?  

14. HANNO: Dis Petra, Ouma se dogter. 
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1. OUMA: My dogter?  Maar ... maar nou verstaan ek nie mooi nie. 

2. PETRA: Het dit Ma gelukkig gemaak om plaas toe te trek? 

3. OUMA: Gelukkig?  Johannes was gelukkig. 

4. PETRA: En Ma? Was Ma gelukkig? 

5. OUMA: Hy was ‘n goeie boer, my Johannes. Suksesvol. 

6. PETRA: Hanno, gaan maak tog vir ons tee en bring dit stoep toe.   

7. HANNO: Okei. 

8. PETRA: Kom, Ma. Kom ons gaan sit in die sonnetjie. Dis so ‘n lekker tyd van die 

dag. 

9. OUMA: Wie’s die jong mannetjie?  Hy lyk vaagweg bekend...  

DOOF UIT 

BYK: TV DOOF OP EN KRUISDOOF NA KOFFIEWINKEL-KLANKE  

10. PETRA: Kom ons sit by hierdie tafeltjie. 

11.MARNUS:  Ek sal ‘n kelner probeer aankeer. 

 BYK: SKUIFELGELUIDE 

12. PETRA:        Ek is net so dankbaar dat die skoolhoof bereid was on Hanno nog ‘n 

kans te gee en hy nie geskors is nie. 
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1. MARNUS: Grootliks as gevolg van jou hantering van die saak.  Dankie daarvoor.  

Geweet dit gaan eendag handig te pas kom om met ‘n prokureur te 

trou. Hier kom die kelner nou.  Koffie? 

2. PETRA: Nee dankie, net ‘n glas water asseblief.  Kry gerus vir jou.  Wat die man 

egter te sê gehad het oor Hanno se moontlike beweegredes, is louter 

snert. 

3. MARNUS: (EFFENS VAN MIKROFOON AF) ‘n Latté asseblief, en ‘n glas water 

met ‘n suurlemoenskyfie in. (TERUG OP MIKROFOON)  Wat die 

skoolhoof gesê het, kan ons nie sommer maar net van die tafel vee nie. 

4. PETRA: Hy gee indirek vir my die skuld. 

5. MARNUS: Wat hy sê van te veel druk op vandag se kinders om te presteer, maak 

tog sin. 

6. PETRA: Bog! Hanno is ‘n intelligente kind wat uitgedaag moet word om sy beste 

te lewer. Niks minder as ‘n mens se heel beste is goed genoeg nie. 

7. MARNUS: Dis waar. Maar ‘n te hoë verwagting het ons kind dalk by die grens 

verby gedruk. Mense – en veral kinders – is nie rekenaars nie, Petra. 

Mens kan hulle nie programmeer vir sukses nie. 

8. PETRA: (AGTERDOGTIG)  Wat probeer jy sê?  Dat dit tog ek is wat... 
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1. MARNUS: Al wat ek probeer sê, is dat sukses ten alle koste, ‘n mens snaakse 

goed kan laat doen, byvoorbeeld atlete wat verbode middels begin 

gebruik.  Dis dalk te veel druk wat ons kind gedryf het om ‘n dom ding 

te doen. 

2. PETRA: So, wat sê jy?  Ek moet maar sit en toekyk dat ons kind soos... soos... 

3. MARNUS: Soos sy pa word... 

4. PETRA: Wel, ja.  Ek kan nie net sit en toekyk hoe Hanno die res van sy lewe 

rondploeter nie.  

5. MARNUS: (NA ‘N RUKKIE STILTE)  Is dit hoe jy my sien...? 

BYK:  FOON LUI 

6. PETRA: Verskoon my. Dis ‘n kliënt  (BEWEEG WEG)  Mnr. Nel? ... Die 

dokumente is gereed en ... 

7. MARNUS: (AGTER HAAR AAN) Moenie vergeet van die tennisklub se dinee 

vanaand nie... (SAGTER BY HOMSELF) Nou’s ek glad nie meer lus vir 

daai latté nie... 

DOOF UIT 

BYK: VERKEERKLANKE EN MOTORBESTUUR-KLANKE 

8. MARNUS: Seun, dankie dat jy vanaand saamkom dinee toe. Ek was regtig nie lus 

om alleen te gaan nie en met Ma wat nie meer kon saamkom nie...  Ek 

weet dit gaan, soos jy sal sê, boring wees. 
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1. HANNO: Ons maak maar die beste van ‘n slegte saak. Wat’s Ma se verskoning 

dié keer? 

2. MARNUS: Glo een of ander krisis. Die balju het gebel. Hy bring dokumente om te 

teken. 

3. HANNO: Pa, weereens dankie dat ... dat ek nog kan skoolgaan. 

4. MARNUS: Jy moet eintlik jou Ma dankie sê.  Dis sy wat die ou sakie in jou guns 

beklink het. 

5. HANNO: (LIGTELIK)  So Ma het darem tog haar nut!  Sorrie! 

6. MARNUS: (LAG EFFENS)  Ja.  Maar dit was hittete of... 

7. HANNO: Hittete?  Wat beteken dit?  

8. MARNUS: ‘Touch ‘n go’. Ek is ook bly dat jy weer volstoom aan die gang kan kom.  

Hoe voel jy oor daardie hotel-vak? Noudat Ma ‘ja’ gesê het. 

9. HANNO: Gasvryheidsbedryf?  Dit voel goed. Ek weet ek gaan dit gate uit geniet.  

Daarvoor moet ek vir Pa dankie sê. 

10.MARNUS:  Wat ‘n ouer nie als vir sy kind sal doen nie. Kyk hoe laat is dit.  Ons 

moet gou maak om betyds by die simpel ou dinee te kom... 

BYK: DOOF UIT EN IN NA LEEFKAMER 

11. PETRA: (IN AGTERGROND)  Dankie weereens dat jy al die pad met die 

dokumente gekom het, Frank. 
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1. FRANK: Enigiets vir jou, jy weet mos. Nag. 

2. PETRA:  Daar lê nog ‘n stywe stukkie werk vir my voor vanaand. Veilig ry. 

BYK: DEUR TOE.   

3. PETRA:        (VERVOLG) (BY HAARSELF) Ek dink ek moet gou gaan kyk hoe dit 

met Ouma gaan. 

BYK: STAPGELUIDE  

BYK: DEUR OOP   

4. PETRA:         Hallo, Ma. Is Ma reg om te gaan slaap? 

5. OUMA: (SING-NEURIE)  ‘Here Jesus ek is klein...’ 

6. PETRA: Alewig aan die sing. Daar’s water op die bedkassie. Ma moet nou nie 

weer in die middel van die nag staan en rondloop nie. 

7. OUMA: Nou waarna toe sal ek dan loop? (GEE ‘N GEDEMPTE GIL) 

8. PETRA: En nou, Ma. Wat het gebeur? Wat’s fout? 

9. OUMA: Ek het oorlede Pa nou net gesien. 

10. PETRA: Hoe bedoel Ma nou? 

11. OUMA: Pappie, is dit regtig jy? Wil jy iets vir my sê? 

12. PETRA: Ma? 

13.  OUMA: Hy’s weg! Dit het gelyk of hy ons wil waarsku. 
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1. PETRA: Ma het Ma seker maar net verbeel. 

2. OUMA: Ek weet julle sê my kop raas. En julle is seker reg. Maar nou raas hy. 

nie! Dit wás oorle Pa! 

3. PETRA: Dan is dit seker so, Ma. 

4. OUMA: Waar’s my haarborsel? Ek moet my hare kam. Dalk kom hy weer. 

Waar’s my borsel. Dis seker weer gesteel! Ek sê jou, ek vertrou nie 

daai mannetjie wat hier by ons bly nie. 

BYK: DOOF LAASTE SIN WEG EN DOOF IN NA MOTOR KLANKE 

5. MARNUS: Ons is amper daar, Seun. 

6. HANNO: Pa lyk die hele dag nie vir my lekker nie. Het julle weer baklei? Jy en 

Ma? 

7. MARNUS: Nie juis baklei nie. Meer ‘n meningsverskil. 

8. HANNO: Semantics. Julle kan maar net nie op dieselfde bladsy kom nie. 

9. MARNUS: Maar ons in darem nie die hele tyd aan mekaar nie. 

10. HANNO: Ek kyk so na jou en Ma, na julle verskillende geaardhede,  julle 

verskillende uitkyke op die lewe. 

11.MARNUS:  En wat sien jy? 

12. HANNO: Ek weet nie hoe ek wil wees nie, soos Ma of soos Pa. Daar’s good en 

bad in albei maniere van leef. 



26 
 

1. MARNUS: Jy aard meer na my as na jou Ma, en dit frustreer julle albei. Jy moet in 

lyn met jou persoonlikheid lewe.  Wat jou gelukkig sal maak. Die lewe is 

te kort om ongelukkig te wees, sê ek altyd. Hanno kyk na my. Jy moet 

my nou mooi hoor. 

2. HANNO: Ek kyk. Maar Pa moet liewer voor Pa kyk. Pasop! 

3. MARNUS: Wat se donner!? Hou vas!  

BYK: SKREEUENDE BANDE, GILLE EN ‘N SLAG. DAN STILTE EN ‘N 

VERAF AMBULANS 

BYK:  DOOF UIT 

BYK:             SELFOON WAT LUI 

4. PETRA:         Goeie naand. Petra du Plessis. 

5. HANNO: (FILTER)  Ma, is dit jy Ma? (BEWENDE STEM) 

6. PETRA: Hanno! Wat makeer? Het daar iets gebeur? 

7. HANNO: (FILTER)  Ons was in ‘n ongeluk Ma. ‘n Moerse ongeluk. 

8. PETRA: Is jy okei? 

9. HANNO: (FILTER)  Ja Ma, ek’s fine.  Net ‘n helse stamp teen die kop en ‘n sny. 

Maar Pa... 

10. PETRA: Wat van jou Pa...? Is hy... 

11. HANNO: (FILTER)  Ek weet nie, Ma. Hy lê baie stil. 
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1. PETRA: Nee, asseblief, net nie dit nie! 

2. HANNO: (FILTER)  Ek dink hy haal nog asem. Maar hy lyk sleg. 

3. PETRA: Jy moet hulp kry. Ek sal dadelik bel... 

4. HANNO: (FILTER)  Hier’s klaar ‘n dokter om te help, Ma. En die polisie en die 

ambulans is op pad. Die ongeluk het in die dorp gebeur.  

5. PETRA: Ek moet daar kom. Dadelik. Waar is julle? 

6. HANNO: (FILTER)  In Vermeulenstraat, maar die dokter sê die hospitaal wag al 

vir hom. Dalk moet Ma reguit soontoe gaan. Ek gaan ook saam, vir ‘n 

check up. 

7. PETRA: Ek kom dadelik. 

8. HANNO: (FILTER)  Ma... 

9. PETRA: Ja my kind.? 

10. HANNO: (FILTER)  Ek is lief vir Ma. 

11. PETRA: En ek vir jou... baie... 

DOOF UIT 

BYKL  HOSPITAAL KLANKE 

12. PETRA: Marnus, kan jy my hoor? Dis ek, Petra. 

13. HANNO: Pa lyk sleg, Ma. 
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1. PETRA: My man, druk my hand as jy my hoor.... Niks.  Hy’s seker onder sterk 

verdowing. 

2. HANNO: Hy sal regkom, né Ma? 

3. PETRA: Natuurlik. Ons moet dit glo, Hanno. 

BYK: DEUR GAAN OOP,  HOOR VIR ‘N OOMBLIK HARDER 

GANGGELUIDE. DEUR WEER TOE 

4. DOKTER: Goeie dag.  Ek is dokter Strydom.  Is u die familie? 

5. PETRA: Ja, dokter.  Ek is Petra du Plessis, sy vrou.  Hoe gaan dit met hom? 

Ekskuus, dis my seun, Hanno. 

6. DOKTER: U man het ernsige beserings in die ongeluk opgedoen, maar hy is buite 

gevaar. 

7. PETRA: Dankie tog. Maar hy lê net daar... 

8. HANNO: Dokter, my Pa ... gaan hy regkom? 

9. DOKTER: Laat ons nie dinge vooruit loop nie. Vir die oomblik hou ons hom onder 

sedasie en probeer sy toestand stabiliseer. Nadat ons toetse gedoen 

het, sal ons duidelikheid hê. 

10. PETRA: U klink nie optimisties nie... 

11.DOKTER: Voorlopige ondersoeke dui op ‘n nekbesering.  Maar soos ek gesê het, 

laat ons wag vir die uitslae.  As julle my sal verskoon... 
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BYK: DEUR OOP EN TOE 

1.HANNO: Ma...? 

2. PETRA: Hanno, ons moet net bly glo en bid. 

3. HANNO: Maar sê nou net... 

4. PETRA: Jou pa gaan normaal en gesond uit die hospitaal stap.  Hy moet 

eenvoudig net. 

5. HANNO: Hy sal, Ma sal sien. 

6. PETRA: Kom hier dat ek jou ‘n drukkie kan gee.  

7. HANNO: Dankie, Ma. 

8. PETRA: Ek is net so dankbaar dat jý nie ook iets oorgekom het nie. 

9. HANNO: My arme pa... 

BYK:  DOOF VAN HOSPITAAL KLANKE NA SITKAMER 

10. OUMA: Hoekom huil jy, Boetie? Het iemand jou seergemaak? 

11. HANNO: (KLINK BEWOË)  Nee, Ouma. Dis my pa. Hy lê in die hospitaal. Ons 

weet nie of hy weer ...  gaan gesond word nie. 

12. OUMA: Wat’s jou naam nou weer? 

13. HANNO: Hanno, Ouma. Hanno. 

14. OUMA: O.  Hoekom lyk jy so hartseer?  Het jy seergekry? 
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1. HANNO: Ai, Ouma.  Ek is hartseer oor Pa. Hoekom hy?  Hoekom nie liewer... 

iemand anders nie?  Hy is altyd so vol lewe en smiles. Sal Ouma vir Pa 

bid? Asseblief, Ouma. 

2. OUMA: Ek was al baie keer hartseer. En bid het elke keer gehelp. Behalwe 

daardie een keer. Ek kan nie meer onthou wat dit was nie. Kan jy 

onthou? 

3. HANNO: Nee, Ouma. 

4. OUMA: Ek dink dit het iets met sing te doene gehad. Ja, sing. Maar ... maar ek 

is nie seker nie. 

5. HANNO: Sal Ouma dan vir my sing? Ek is seker dis net so goed soos bid. 

6. OUMA: Sing?  

7. HANNO: Ja, Ouma. Sing een van Ouma se favourites.  Groot asseblief. 

8. OUMA: “Gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby...” 

BYK: DOOF VAN SANG NA HOSPITAAL 

9. MARNUS: (PRAAT SWAK)  Hoe bedoel jy ek sal nooit weer kan loop nie? Nooit 

weer nie? 

10. PETRA: Nooit is ‘n lang tyd, Marnus. Die tyd van wonderwerke is nie verby nie. 

11.MARNUS:  Nooit ís ‘n helse lang tyd. Hoe gaan ek dit oorleef? 

12. PETRA: Saam sal ons die ding aanpak, my Man. 
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1. MARNUS: Ek kan niks van die ongeluk onthou nie.  Is jy seker Hanno is okei? 

2. PETRA: Honderd present seker. 

3. MARNUS: Nooit weer loop nie... Nooit weer met Hanno gaan visvang nie, nooit 

weer rugby afrig nie, nooit weer met die kerk se jongmense gaan kamp 

nie. Dis so onregverdig. 

4. PETRA: Ek wens ek kon iets sê om jou te help. 

5. MARNUS: Maar as Matthys Roets dit kon regkry om voort te gaan, sal ek seker 

ook. 

6. PETRA: (HUIWERIG)  Marnus, dis veel erger... 

7. MARNUS: Wat kan erger wees as... Nee! Asseblief nie! Sê dis nie so nie, 

asseblief... 

8. PETRA: (SAG EN VOL EMOSIE) Van jou nekwerwels is erg in die ongeluk 

beskadig, en gevolglik jou rugmurg ook... Jy is van jou nek af ondertoe 

... verlam.  Ek is so jammer... 

9. MARNUS: Nee! Ek weier om dit te aanvaar. Hulle maak ‘n fout. Dit kan nie waar 

wees nie. (SNIK) Sê my hulle maak ‘n fout... 

10. PETRA: Ek wens ek kon. Hulle het verskeie toetse gedoen. Ek is so bitter 

jammer, my man... 

11.MARNUS:  Los my net vir ‘n tydjie alleen.  
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1. PETRA: Dink jy jy moet nou alleen...?  Ek maak so. Ek wag buite. Roep my as jy 

my nodig het... 

BYK: STOEL SKUIF EN DEUR GAAN OOP EN TOE 

2. MARNUS: (KERM-SNIK)  Here, hoekom!?  Hoekom...?! 

BYK:  DOOF NA WOONKAMER. DEUR GAAN OOP EN TOE 

BYK:            ‘N ROLSTOEL  

3. HANNO: Soos Pa kan sien, het ons die trappe weggevat en ‘n ramp gebou. 

(STEUN) So ja, net oor die drumpel dan is ons in die sitkamer. 

4. MARNUS: (KORTAF)  Ek kan sien dis die sitkamer.  Ek is ‘n kwadrugleeg, nie ‘n 

koolkop nie! 

5. HANNO: Sorrie, Pa. Waar wil Pa sit? 

6. MARNUS: (SNEDIG) Laat ek dink:  op die donnerse rolstoel, waar anders? 

7. HANNO: Ai, Pa. Ek weet dit moet vir Pa moeilik wees... 

8. MARNUS: Moet net nie sê jy verstaan nie, want niemand kan verstaan nie. 

9. HANNO: Nee, Pa. Ek het nie ‘n clue hoe Pa moet voel nie. Ek wil net sê, ek is so 

bly Pa is nog hier by my. En vir my is jy nog dieselfde Pa, maak nie 

saak wat nie. 

10.MARNUS:  Ek  is jammer, Hanno.  Dis onregverdig om my woede op jou uit te 

haal. 
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1. HANNO: Dis reg so, my Pappa. Ek wens so ek kon iets doen om dit beter te 

maak. 

2. MARNUS: Wees net hier by my, Hanno.  Ek voel so... kwaad. 

3. HANNO: Kwaad waarvoor? 

4. MARNUS: Sommer vir alles.  Vir die Here, meestal. En vir die lewe. Hanno, jou pa 

is vyf-en-veertig.  Vir hoeveel jare sal ek so moet aanploeter.  Ek kan 

nie eens my eie... jy weet. 

5. HANNO: Pa het dit vir my gedoen toe ek klein was. Nou is dit my beurt... Sorrie 

Pa, ek wou nie spot nie. 

6. MARNUS: Ek verstaan. Maar dit gaan vir jou en jou ma ook hel wees om dag vir 

dag opgeskeep te sit met ‘n verlamde, hulpelose... 

7. HANNO: Ek sien kans om Pa te help, dag of nag.  En ons het ‘n voltydse 

verpleegkundige wat Pa gaan versorg.  En Pa, jy mag verlam wees, 

maar my Pa is nie hulpeloos nie...! 

8. MARNUS: Kyk na my.  Na weke se terapie kan ek nie eens sonder ondersteuning 

regop sit nie.  Ek sal na alle waarskynlikheid nooit kan nie. Ek sal nooit 

weer saam met jou kan gaan visvang nie; of Ellis Park toe gaan nie; in 

die see saam met jou gaan swem nie.  Dit maak my so moedeloos. 

9. HANNO: Pa, ons gaan ‘n plan maak. Ek gaan ‘n plan maak. Pa sal sien. 
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1. MARNUS: Dankie, my Seun.  En nou wil ek jou ‘n drukkie gee, en ek sal dít ook 

nooit weer kan doen nie. 

2. HANNO: Dan druk ék maar vir Pa. (STEUN TERWYL HY SY PA DRUK)  Steeds 

die beste Pa suid van die ewenaar. 

3. MARNUS: Feit bly: ek is gedoem tot ‘n nuttelose lewe, ‘n las vir almal om my. 

4. HANNO: Maar Pa kan nog steeds dit doen waarmee Pa die beste is. 

5. MARNUS: En dit is? 

6. HANNO: Ander mense gelukkig maak! Pa was nog altyd een wat happiness 

gespread het oral waar Pa kom. Pa kan dit nog steeds doen. 

7. MARNUS: En dit sal mý gelukkig maak? 

8. HANNO: Pa het ‘n gelukkigheid binne-in Pa, ‘n inner-happiness, wat niks en 

niemand van Pa sal kan wegvat nie.  

9. MARNUS: Hanno, dankie vir jou optimisme. Maar daar kom ‘n tyd dat geluk alleen 

nie meer genoeg is nie. 

10. HANNO: Hoe bedoel pa? 

11.MARNUS:  Nou dat ek nie meer kan nie, nou wil ek dinge doen. Nie lekker dinge 

nie, maar nuttige dinge. Ek moes lankal my boek geskryf het, en nou 

sal dit nooit gebeur nie. En daarvoor kan ek niemand anders blameer 

nie. 
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1. HANNO: Pa  maak my gelukkig en vir my is dit al wat tel.  Kan ek vir Pa ietsie 

skink om te drink?  Ma het hierdie oulike strooitjie-beker gekoop. 

2. MARNUS: Maak dit ‘n dubbel.  

3. HANNO: So moet ‘n bek praat!  One Klippies en Coke coming up! 

BYK:  KRUISDOOF NA KANTOORGELUIDE  

4. PETRA: Frank, my lewe was ... is een gejaag na sukses, sukses in my beroep. 

5. BALJU: En jy ís suksesvol, Petra. Jy maak tonne geld, jy is in aanvraag. Jou 

naam loop jou vooruit. Jy’s ‘n gemaakte vrou. 

6. PETRA: Ek het altyd geglo sukses maak ‘n mens gelukkig.  

7. BALJU: Maar nou is jy nie meer so seker nie...? 

8. PETRA: Ek het altyd weggeskram van die vraag of ek gelukkig is. 

9. BALJU: Jou man se vraag? 

10. PETRA: Ja. Ek het hom blameer omdat hy nie suksesvol, volgens my definisie, 

was nie. Maar nooit wou ek die vraag in die oë kyk of ék gelukkig is nie; 

dit met rasionalisasie – ‘wat is geluk?’ en ‘wie bepaal wat geluk is?’ – 

probeer wegvee.  

11. BALJU: Geluk en sukses is tog nie teenpole nie.  Dis tog nie óf gelukkig óf 

suksesvol nie? 
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1. PETRA: Ek het presies so gevoel. Geluk deur sukses. Vir my was die argument 

dat my werk my gelukkig maak, altyd waterdig. 

2. BALJU: ‘n Mens noem dit werksbevrediging. 

3. PETRA: Marnus het eenkeer vir my gesê die rekenaar het nie ‘n ‘geluk’-knoppie 

nie. Ek het dit tóe nie verstaan nie.   As jy tot onlangs vir my sou vra 

wat is vir my die simbool van geluk, weet jy wat sou ek antwoord? 

4. BALJU: Nee. Maar ek kan raai... 

5. PETRA: My rekenaar.  Dis my simbool van sukses! Omdat dit die spil is waarom 

my besigheid draai, was dit ook die spil waarom my geluk gedraai het. 

 Maar nou dat Marnus nooit weer suksesvol kan wees nie en boonop 

totaal ongelukkig is, kom staan die vraag lewensgroot voor my:  as mý 

vermoë om suksesvol en produktief te wees, skielik van my 

weggeneem sou word, wat dan? Wat bly oor?  

6. BALJU: Maar dit hét nie vir jou getref nie, Petra.  Jy’s okei. Dis business as 

usual. 

7. PETRA: Nee, dit is nie. Met Marnus se ongeluk het als verander. Als. 

8. BALJU: Hoe bedoel jy? 
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1.PETRA: Al hierdie jare was my lewe eenvoudig – wit-swart, reg-verkeerd. My 

keuse was relatief maklik, voor-die-hand-liggend. Ek is ‘n prokureur.  

Ek’s opgelei en geoefen om so te funksioneer. Kousaal. Oorsaak en 

gevolg. Logies, feitelik.  Als wentel om die definisie.  Ek is suksesvol, 

dus is ek gelukkig. 

2. BALJU: En nou? 

3. PETRA: En nou gebeur dít.  En nou weet ek nie meer nie. Ek kan dalk nog 

objektief besluit wat om met hóm te doen, maar wat doen ek met 

myself?! Dis vir almal duidelik wat die ongeluk aan hóm gedoen het, 

maar wat het dit... wat doen dit aan mý?? Ek kan, sal, hierna nooit weer 

dieselfde wees nie. 

Help my. Sê iets. Vra vrae om my uit hierdie doodloopstraat te lei. 

4. BALJU: Wat is die keuses waarvoor jy nou te staan kom? 

5. PETRA:        Een deel van my sê: plaas hom in ‘n versorgingsoord, waar hulle       

                     beter na hom sal kyk as wat ek ooit sal kan doen, selfs met  

                     hulp. Maar ‘n ander deel van my sê: Nee! Hoe kan jy?  Hy is jou  

                     verantwoordelikheid.  Maar as ek dit uit plig doen, kan ek dit net  

                      sowel los. 

6. BALJU: Niemand sal jou verkwalik as jy ... op ‘n ander manier na hom omsien 

nie. En aangaan met jou lewe nie... 
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1. PETRA: Buitendien is ek nie die versorgende tipe nie. My talente, my 

persoonlikheid lê in ‘n ander rigting. Niemand kan dit van my verwag 

nie!  En tog doen hulle dit.  Ek is vasgevang tussen wat ek móét doen, 

maar waarvoor ek nie kans sien nie  -  en dit wat ek wíl doen, maar wat 

almal as selfsugtig sal interpreteer. 

2. BALJU: Maar ek sal nie, Petra, ek ken jou.  Ek dink ek ken jou beter as jou eie 

man... 

3. PETRA: Dankie, Frank.  Jys altyd daar wanneer ek iemand nodig het. Ek voel 

so... so verlore. 

4. BALJU: Kom hier.  Jy’t nou ‘n man se arms om jou nodig... 

5. PETRA: (SY KLINK HUWERIG, MAAR NIE ONWILLIG NIE)  Ek dink nie jy moet 

nie, Frank... maar dankie.  Dit voel veilig hier by jou. 

6. BALJU: Jy hoef nie die hele tyd ‘n rots te wees nie, Meisiemens. 

7. PETRA: Ek moet, maar ek voel of ek breekpunt bereik het. 

8. BALJU: Vergeet net vir ‘n oomblik van alles en ... 

9. PETRA: Moet my nie soen nie, Frank. Dinge is gekompliseerd genoeg soos dit 

is. 

10. BALJU: Petra, my liewe dierbare Petra, ek kan jou gelukkig maak, as jy my net 

die kans gee... 



39 
 

1. PETRA: Hierdie rots is op die oomblik baie weerloos. Moet niks verder sê nie. 

Hou my net vas... 

BYK:  ETENSTAFEL GELUIDE.   

2. PETRA: Marnus, sit jy naby genoeg aan die tafel, of sal ek jou nader skuif? 

3. MARNUS: Maak tog nie regtig saak nie, maar ‘n bietjie nader sal seker nie skade 

doen nie. 

4. OUMA: Die kos ruik snaaks. 

5. HANNO: Aandag, dames en here, en Ouma.  Die kos wat so snaaks ruik, kom uit 

(‘PRAAT’ SJINEES) “sjef Hanoo’s chinese cuisine”.  (TERUG NA 

GEWONE AKSENT) Dis sjinese roerbraai met ‘n potjiekos kinkel! 

6. PETRA: (KLAP HANDE) 

7. OUMA: (BEGIN OOK KLAP) Petra, hoekom klap daai man nie ook hande nie? 

8. MARNUS: Vir wat dit werd is, ek klap in my hart hande, Ouma. 

9. PETRA: Geluk, Hanno, ek bedoel Hanoo. Dit lyk en ruik belowend. 

10. HANNO: Ek sal vir Pa voer. Pa gaan die kos love, ek weet sommer. 

11.MARNUS:  Dankie, my Seun. Ek is so bly jy maak ‘n sukses van jou nuwe 

studierigting. 

12. HANNO: Dankie Pa, en Ma. Smaaklike ete! 

BYK: EET-KLANKE 
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1.OUMA: Dit smaak nie te sleg nie. 

2. HANNO: (LAG) Dankie, Ouma. 

3. PETRA: Wow!  Jy weet wat jy doen. Dis heerlik.  

4. HANNO: Dankie, Ma. Ek sny gou net Pa se kos effens kleiner...  

BYK:             SNY GELUIDE 

5. MARNUS: Dankie, Hanno. Jammer om so ‘n remskoen te wees.  Wanneer gaan jy 

eet? 

6. HANNO: Ek het my al dik geproe in die kombuis.  Als moes net reg wees. Ek 

wou hê Ma moes... ek bedoel... 

7. PETRA: Hanno, jy hoef my nie te probeer beïndruk nie. Ek het vrede gemaak 

met die feit dat jy Wiskunde gelos en... 

BYK: DIE HUIS-ALARM GAAN AF 

8. OUMA: Daar hoor ek iets! Is dit die TV? 

9. HANNO: Ag flippit. Dis die huis-alarm. Seker weer die bure se kat. 

10.MARNUS:  Die sensors moet minder sensitief gestel word. 

11. PETRA: Marnus... ek bedoel Hanno, gaan kyk of als reg is buite,  (BEWEEG 

WEG)  dan skakel ek solank die alarm af. 

12.  HANNO: (BEWEEG WEG)  Maak so, Ma. 
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BYK: ALARM STOP 

1.OUMA: Ek kan alweer niks hoor nie. 

BYK:             HARDE STAMPELUIDE, ‘N GESKARREL  

2.HANNO: (VAN MIKROON AF) Wie’s jy!? Wat soek jy hier?  Pa! Hier’s ‘n 

inbreker! 

KLANK OP 

3. HANNO: Los my! 

INBREKER: Staan daar by die ander! Maak soos ek sê of ek skiet julle vrek! 

4. PETRA: (ONDERLANGS)  Maak presies  soos die man sê. Hy het ‘n pistool! 

5. OUMA: Sus, wie’s die man? Meneer, wat soek jy?  Ons het jou nie genooi... 

BYK:             STAMPGELUIDE 

6. OUMA:          Hy’t my gestamp! Hy’s ‘n ongeskikte man! 

7. INBREKER: Sharrap, ou vrou! 

8. OUMA: Eina! 

9. PETRA: Boeta, help vir Ouma. 

10.MARNUS:  Haai jy!  Los haar uit! Sy’s ‘n oumens! 

11. INBREKER: En wat gaan jy doen om my te keer? Agter my aan wheelie?  

12. MARNUS:  As ek net kon... 
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1.INBREKER:   As jy net wat kon doen? Toe, wat gaan jy doen?  

2. PETRA: Marnus, bly kalm. Sit net stil. Moet niks sê... 

3. MARNUS: Jy’s ‘n lae vark! Los my mense uit, hoor jy my?! 

4. INBREKER:  Hou jou bek of ek skiet jou in jou moer! 

5. MARNUS: Lafaard! Jy dreig onskuldige ...weerlose mense. Jy’s ‘n bliksemse 

lafaard! 

6. HANNO: Pa, dis okei. 

7. OUMA: Hoekom skree hulle so, Sus? 

8. INBREKER:  Nog een woord van jou af ek ek sweer ek skiet jou vrek! 

9. MARNUS: Jy’s ‘n lae nikswerd... 

10.INBREKER:  Ek het jou gewaarsku... Sharrap, of ek blaas jou breins weg! 

11.MARNUS:  Skiet my! 

12. PETRA: Marnus, nee! 

13.MARNUS:  Skiet my! Asseblief! Skiet my vrek! 

14. HANNO: Moenie na hom luister nie! 

15.MARNUS:  Ek smeek jou. Doen dit!  (BEGIN HUIL-PRAAT)  Ek is buitendien 

alreeds halfpad ...dood... 

16.INBREKER:  Ek... ek mors nie koeëls op ‘n ... 
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1. MARNUS: Ek sal betaal vir die dêm koeëls.  Skiet my... Ek kan nie meer nie... 

2. PETRA: (SAG)  My man! My arme man... 

3.INBREKER:  Sit julle selfone en beursies op die tafel.  Beweeg!  

4.  HANNO: Ma? 

5.  PETRA: Doen wat die man sê.  Hierso, Meneer. Dis alles. 

6.INBREKER:  En daai necklace, Antie.  Gee hom hier! 

7.  OUMA: Los my goed! Dit was oorle ma s’n... (GEE ‘N GILLETJIE) 

8.INBREKER:  Nice! 

9. PETRA: Dis als meneer. Sal jy ons nou asseblief... 

10.INBREKER:  Vroumens, scheme jy ek’s blind?  Daai computer daar op die tafel 

ook. 

11.  PETRA: Asseblief, meneer. 

12.INBREKER:  Die computer! Boetie, bring hom hier as jy nie... 

13. HANNO: Hier’s dit! 

14.INBREKER:  (GERITSEL)  So ja.  Nice doing business with you. 

BYK:             GESKUIFEL 

14.INBREKER:  (BEWEEG WEG) En moenie die cops bel nie. Ek check julle... 

BYK: DEUR KLAP 
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1.OUMA: Ek hou nie van daai man nie. 

2. HANNO: Ma se rekenaar! Wat gaan Ma sonder Ma se... 

3. PETRA: Marnus, is jy okei, my Man? 

4. MARNUS: (EMOSIONEEL)  Hoekom het hy my nie geskiet nie.  Dit sou alles vir 

almal soveel makliker gemaak het. 

5. HANNO: Nee, Pa.  Ek is so bly hy het nie. 

6. PETRA: Laat ek jou net vashou, my Man. 

7. MARNUS: (SAG)  Dankie...dankie. 

8. HANNO: Hy kan nie sommer ons goed vat nie... Ons moet die polisie bel, Ma. 

9. PETRA: Doen jy dit. Ek sit hier by Pa. 

10. OUMA: Daardie man is seker nie familie nie. Familie maak nie so nie... 

BYK: KANTOOR GELUIDE 

11. BALJU: Het hy wragtag jou laptop gesteel!? Al die inligting oor die sake van die 

afgelope tyd?  Ek hoop jy’t backups gemaak. 

12. PETRA: Van die meeste, maar nie van die laaste drie sake nie. 

13. BALJU: Dis problematies. Hoe gaan dit die sake beïnvloed? 

14. PETRA: Dis ‘n bysaak. 

15. BALJU: ‘n Bysaak? Dit grens aan rampspoedig. 
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1. PETRA: Die vreemdste ding het met my gebeur. Net na die roof het ek besef ek 

moet die polisie bel, beheer neem. Ek was veronderstel om ontsteld te 

wees oor die skade, oor my rekenaar, maar al waaraan ek kon dink, 

was of Marnus okei is.  

2. BALJU: Dit maak nie sin nie. Dis so nie-jy-nie. 

3. PETRA: Ek weet. In daar die oomblik het ek net gedink aan hoe hy voel. Ek het 

nie ‘n hulpelose invalide gesien nie, maar ‘n mens wat bínne stukkend 

is.  Jy moes hom gesien en gehoor het. Normaalweg sou ek vir myself 

gesê het  dis net ‘n skokreaksie, of selfbejammering.  Maar op daardie 

oomblik het ek saam met hom binnekant gebloei.  

4. BALJU: Ek ken jou nie so nie... 

5. PETRA: Ek ook nie. Dis asof ek van buite na myself gekyk het en ‘n ander Petra 

gesien het. Ek wat altyd saaklik en beredineerd is, nie plek het vir 

swakheid nie, die in-beheer-Petra, het by hom gaan sit en saam met 

hom gehuil. 

6. BALJU: Jy voel nog iets vir hom? 

7. PETRA: Die oomblik toe die dood hóm in die gesig staar, toe het iets in mý 

begin lewe. Ek het op daardie oomblik besef: dis net my rekenaar wat 

van my weggevat word. Dis net werk, geld, sake. Maar hy is nog hier! 

Gebroke, verlam, maar hy’s nog hier. Als wat voorheen so 

allesoorheersend belangrik was, het na die agtergrond geskuif. 
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1. BALJU: Ek glo nie wat ek hoor nie. Petra, ly jý nie dalk aan skok nie? 

2. PETRA: Frank, ek was nog nooit so nugter en helder nie. My man is verlam, ek 

word beroof, my Ma het Alzheimers, en ek is  - ek kan dit self nie glo 

nie  - ek is ... gelukkig... 

BYK: MUSIEK BRUG.  DOOF NA WOONKAMER.   

HANNO SPEEL NOOT-VIR-NOOT MET MARNUS EN OUMA 

3. HANNO: Dames en Here, welkom by Noot vir Noot, aangebied met die 

vriendelike samewerking van ... Petra du Plessis en Vennote. Ons 

deelnemers is Ouma Olwagen! Welkom Ouma. Vir wie wil Ouma groet? 

4. OUMA: Hoekom? Wie gaan weg? 

5. HANNO: Dankie Ouma.  En ons volgende deelnemer is Marnus du Plessis.  Vir 

wie wil Pa groet? 

6. MARNUS: Wel, eerstens vir my seun Hanno en ... 

BYK DEUR OOP IN AGTERGROND EN VOETSTAPPE 

7. PETRA: (STEM DOOF IN)  Middag, middag. En as julle so gesellig saam is?  

8. HANNO: Ons speel Noot vir Noot. Ma kan saamspeel. 

9. PETRA: (LAG) Nee dankie. Ek het ‘n belangrike sakie wat aandag vra. 

10. OUMA: Het jy swiets gebring? 
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1. PETRA: Ag, Hanno, vat gou vir Ouma kombuis toe. Ja, Ma, daar Is soetgoed in 

die kombuis. 

2. HANNO: (MAAK JOHAN STEMMET NA)  Moenie weggaan nie. Ons is nou-nou 

terug!  Kom, Ouma. 

3. PETRA:         Middag, Marnus. 

4. MARNUS: Hallo, Petra. Jy’s vroeg by die huis. Wat het jy daar? 

5. PETRA: ‘n Nuwe rekenaar. 

6. MARNUS: (EFFENS VERMAKERIG) Hoekom verbaas dit my nie...?. 

7. PETRA: Marnus, hierdie is ‘n baie spesiale rekenaar. 

8. MARNUS: Is dit om skei-dokumente op te stel, of ‘n kontrak met die versorgings-

oord... 

9. PETRA: Nee, my man. Inteendeel. Kom laat ek langs jou kom sit, dan wys ek 

jou. 

BYK: SIT REKENAAR AAN.  SLOTMUSIEK KAN HIER REEDS BAIE SAG 

INKOM 

10. MARNUS:  Nou wat dan? 

11. PETRA: Hierdie rekenaar is baie spesiaal ... want hy hét ‘n ‘geluk’ knoppie. 

12. MARNUS:  Hoe bedoel jy...? 

13. PETRA: Op hierdie rekenaar gaan ek en jy ... gaan óns jou boek skryf...  
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1. MARNUS: (AANGEDAAN)  Is jy ernstig...? 

2. PETRA: Ja, my dierbare Man.  

3. MARNUS: (AANGEDAAN)  As ek kon, het ek jou nou vasgehou en nooit weer 

gelos nie... 

BYK: SLOTMUSIEK MET VERDRAG OP 

4. PETRA: Wie weet ... eendag.  Die tyd van wonderwerke is nie verby nie. 

5. MARNUS: Dankie, my Vrou, dankie. 

6. PETRA: Nou maar laat ons aan die werk spring. Hoe het jy gedink? Wat gaan 

die titel van jou meesterstuk wees...? 

7. MARNUS: Wat van:  Die rekenaar met die ‘geluk’-knoppie... 

BYK: SLOTMUSIEK 


